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Zadania na 23.06 wtorek 

Witajcie Moi Drodzy!  

Wczoraj zaczęliśmy  ostatni  tydzień naszej pracy w tym roku szkolnym. Wykonaj 

pozostałe zadania i ćwiczenia.  

Pamiętaj, że dzisiaj obchodzimy Dzień Taty !!! 

 Temat dnia: Dzień odkrywców. Już wakacje! 

  Wyrecytuj Tacie wyuczony wcześniej wiersz „Tata” M. Brykczyńskiego i poproś o 

obejrzenie - https://www.youtube.com/watch?v=2qgSOw1k99k 

 Dzisiaj zaproś Tatusia do zajęć ( jeśli jest to możliwe). 

1. Zapoznaj się z treścią opowiadania A. Onichimowskiej „Jedziemy na wakacje!”, a 

następnie porozmawiajcie na temat tekstu i konieczności dostosowania wakacyjnych 

oczekiwań do możliwości finansowych rodziny. 

Anna Onichimowska 

 Jedziemy na wakacje! 

 Zaczynało być nudno. Weszliśmy z Piotrkiem na stół i poskakaliśmy po nim trochę, ale to nic 

 nie pomogło. Wdrapaliśmy się więc na szafę, ale tam nie można było spokojnie posiedzieć, bo 

było za nisko i bolała szyja. 

– Zajrzyjcie do pana Jurka – zaproponowała mama, wchodząc do pokoju. – Powiedział, że 

 może pobawić się z wami kolejką. 

 Nie trzeba nam tego było powtarzać dwa razy. 

 Pociąg był wspaniały. Miał ze dwadzieścia wagoników, w tym jeden towarowy. 

 – Zaraz tu będzie maszynista. Jedziemy na wakacje! – pochwalił się pan Jurek. 

 Miny nam zrzedły. Tata powiedział, że jest kryzys i w tym roku z wakacji nici, bo nie ma 

pieniędzy. 

 – Też byśmy się wybrali… – jęknął Piotrek. 

 – Nie ma sprawy – zgodził się pan Jurek. – Tylko zabierzcie ze sobą rodziców. 

 Tata uparł się jednak, że musi pracować, a mama życzyła nam dobrej zabawy i spakowała 

 kanapki na drogę. 

 Minęliśmy brzozowy lasek i trzy pagórki, wioskę z czerwonymi dachami, a potem 

wjechaliśmy na most, pod którym płynęła rzeka. A po rzece łódka. 

 My machaliśmy z okna, a z łódki machała do nas dziewczynka w niebieskiej sukience. I jej 

 rodzice. Zrobiło nam się trochę smutno, że nasi zostali w domu. 

 Zaraz za mostem rozciągała się polana. Tuż przy torach siedział kucharz w białej czapce, 

 gotując coś na ognisku, w dużym kotle. 

 – On płacze… – zauważył Piotrek i zanim zdążyłem zaprotestować, pociągnął za hamulec. 

 Pociąg stanął. 

 – Co się stało? – zdziwił się pan Jurek. 

 Pokazaliśmy mu kucharza. Po jego pyzatej buzi spływały strugi łez, wprost do kotła. Dopiero 

 kiedy wysiedliśmy, dostrzegłem cebulę, którą wąchał. 

https://www.youtube.com/watch?v=2qgSOw1k99k


 – Nie macie może soli? – spytał, podnosząc głowę. 

 W kotle pływało coś, co wyglądało jak zupa. Próbowaliśmy wszyscy po kolei. Była niesłona. 

 To fakt. 

 – Zje pan to wszystko? – zdziwił się pan maszynista. 

 – Nie – potrząsnął głową kucharz. – Gotuję dla poszukiwaczy skarbów. 

 Machnął łyżką za siebie. Zauważyliśmy gromadę ludzi uzbrojonych w łopaty. Niektórzy 

wykopali już głębokie doły. 

 – A jeśli do nich dołączymy, też nas pan poczęstuje? – spytał pan Jurek. 

 – Jasne – zgodził się kucharz, dał nam łopaty i znowu zaczął płakać. 

 Ledwie wbiliśmy łopatę w ziemię, stuknęła o coś głucho. Skarb był pod samą powierzchnią! 

 – Jesteśmy teraz bogaci!!! – Skakałem z radości. – Będziemy mogli pojechać na wakacje, 

 wszyscy razem! 

 Piotrek poprosił pana Jurka, żebyśmy wrócili na chwilę do domu. 

 – Przywieźcie sól!!! – krzyczał za nami kucharz. – Nie jestem mazgajem! 

 Tata na widok skarbu natychmiast zgodził się wyjechać, a mama w mig spakowała bagaże. 

 W ostatniej chwili wzięliśmy jeszcze solniczkę. 

 Wsiedliśmy do pociągu, a ten ruszył, pogwizdując wesoło. Minęliśmy brzozowy lasek i trzy 

 pagórki, wioskę z czerwonymi dachami, a potem wjechaliśmy na most, pod którym płynęła 

rzeka. A po rzece łódka. 

 Machaliśmy z okna, a z łódki machał do nas chłopiec w żółtej koszulce. I jego rodzice. 

Przytuliłem się do mamy, a Piotrek do taty. „Za chwilę dojedziemy do kucharza” – pomyślało 

mi się. 

 A potem ruszymy dalej! 

 (Źródło: „Świerszczyk” 13/14 2009) 

2. Wykonaj zadania  na str. 68-71   w Elementarzu odkrywców.  

Dzisiaj  skupisz się na pracy z edukacji polonistycznej utrwalając zdobyte wiadomości, gdyż 

po wakacjach czeka Cię klasa 2. 

 - Wykonaj zadania  "Wkrótce będę w drugiej klasie" w  ćwiczeniach do edukacji 

polonistycznej  str. 58-61 

Przypominam, że w środę oddajemy książki i ćwiczenia. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 


